
 

Evropský týden mobility 

16. – 22. září 2017 
Motto: „Čistá, sdílená a inteligentní mobilita. 

Sdílením vpřed.“ 
 

   

   

 

 

 

   

Evropský týden mobility je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat 

bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Součástí této kampaně je Den 

bez aut (22. 9.). Tématem letošního ročníku je „Čistá, sdílená a inteligentní mobilita. Sdílením 

vpřed“.  
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Evropský týden mobility 16. – 22. září 2017 
Č I S T Á ,  S D Í L E N Á  A  I N T E L I G E N T N Í  M O B I L I T A .  

S D Í L E N Í M  V P Ř E D .  

 
Na oslavu sloučení kampaní v roce 2015 bylo rozhodnuto přijmout souhrnné téma intermodality a 

odpovídající výzvu k akci. Cílem je povzbudit lidi, aby přemýšleli o rozsahu dostupných možností 

dopravy a vybrali si ten správný způsob cestování, vyzvat je, aby kombinovali způsoby dopravy, 

což může často vést k rychlejšímu a příjemnějšímu cestování.  

 

Statutární město Karlovy Vary připravilo ve spolupráci se svými partnery desátý ročník aktivit pro 

děti z mateřských, základních a středních škol, ale také pro širokou veřejnost. 
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Pátek 15. září 2017  

HÝBEJTE SE PRO RADOST 

Tašovice (část cyklostezky za Doubským mostem) 
STUŽ Karlovy Vary ve spolupráci se spolkem sv. Floriána (p. Nechmač), firmou Chovatelské 

potřeby Tianero  a společností Diakar Karlovy Vary připravila program pro rodiče, seniory a děti. 

Pro rodiče byl připravený tzv. Kruhový trénink za pomoci přírodních materiálů. Pro seniory 

„Vzpomínka na mládí“, soutěž na koloběžkách zapůjčených od vnoučat, a pro děti soutěže v házení 

míčkem, skákání v pytlích, skok přes švihadlo, jízda mezi kuželkami a nakonec běh zmatenou 

stezkou. Účast nebyla velká, ale zato proběhla za obrovského veselí a legrace. 

                 

                  
 

                          
 

 

 

Sobota 16. září 2017  

ZELENOU STEZKOU NA KOZODOJ 

Ekofarma Kozodoj 
 

I přes vrtochy počasí se akce „Zelenou stezkou na „Kozodoj“ zúčastnilo přes 80 návštěvníků, kteří 

se zapojili do všech nabízených programů. Komentovaná prohlídka nejvíce potěšila děti, protože se 

mohly dosyta pomazlit se zvířátky, jako jsou ovečky, kůzlátka, oslíci, ochočení krocani, lamy, koně 

krávy, ke kterým se běžně nedostanou. Šťastné výrazy ve tvářích dětí jsou tou největší pochvalou 

pro farmu. 
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Arteterapii, což je práce se sochařskou hlínou, si vyzkoušela skupina 25 lidí, rodičů s dětmi. Svůj 

výrobek ze sochařské hlíny si někteří odnesli domů jako hezkou vzpomínku na chvíle pohody 

strávené nad zajímavým koníčkem. Taktéž relaxační malování kamínků - mandel návštěvníky velmi 

zaujalo. Kreativita byla veliká a malovalo se napříč všem věkovým kategoriím. Na odpolední 

seminář o zdravém životním stylu a zdravém držení těla si počkalo 10 účastníků. Četné dotazy a 

praktické nacvičování chůze svědčilo o spokojenosti a zájmu účastníků o dané téma. 

Den se vydařil, Kozodoj opět žil veselým štěbetáním dětí i úsměvy spokojených rodičů.  

 

      
 

      
 

 

    

Neděle 17. září 2017 

HEZKY PĚŠKY S VARYBOU 

Lázeňské lesy 

Krásné nedělní slunečné podzimní dopoledne v lázeňských lesích s Varybou přilákalo 9 účastníků, 

mezi nimi i loňskou účastnici s rodiči.  Děti si vytvořily své týmy, vymyslely originální název a 

začaly luštit připravené šifry. Na osmi stanovištích se kromě jiného dozvěděly spousty zajímavých 

informací o lese, zvířatech a rostlinách, také o vodě a lesních vodovodech. Děti poznávaly stromy 

na dendrologické stezce, hledaly siluety zvířat na Branaldově stezce a pozorovaly jeleny, daňky i 

divoká prasata v oborách. Podívaly se také do „domečků“ v korunách stromů na Sv. Linhartu. 

Cestou plnily zadání úkolů pomocí QR kódů a zahrály si s rodiči i lesní domino, při kterém si 
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všichni nejen protáhli tělo, ale i procvičili paměť. Na závěr, po zjištění správného hesla, všichni 

získali sladkou odměnu.   

 

      
 

      
 

 

 

PODZIMNÍ CYKLOJÍZDA 

náměstí Dr. Milady Horákové 
 

V neděli 17. září 2017 proběhla podzimní 

cyklojízda, na níž se sešlo 21 cyklistů. 

Zpočátku se zdálo, že bude pršet, ale nakonec 

si všichni cyklojízdu užili v krásném 

slunečném počasí.  

Trasa podzimní cyklojízdy vedla přes pěší 

zónu, pod Termál  a odtud směrem do Tuhnic 

k přejezdu. Tam se jízda zastavila u cca 120 

leté "vrbičky", která je letos ve finále v 

soutěži o Strom roku. Poté se pokračovalo po 
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ul. Moskevská až na náměstí Dr. Milady Horákové, kde byl připravena přednáška o historii 

železnice v Karlovarském kraji pro dospělé a pro  děti pohádka. 

Celá podzimní cyklojízda proběhla za asistence městské policie, velké díky patří hlavně strážníkovi 

panu Šmatovi, zároveň panu Jindřichu Novému ze spolku Žijeme TUhnice za velmi zajímavou 

přednášku o železniční dopravě a Tereze Hadravové z Provary za pohádkové čtení a povídání pro 

děti. 

 

        
 

 

 

Úterý 19. září 2017  

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT VE SVĚTĚ ZÁCHRANÁŘŮ 

Centrum zdraví a bezpečí 

V rámci Evropského týdne bez aut byla ve Světě záchranářů Karlovy Vary připravena akce pro 

všechny milovníky cyklistiky. Příchozí mohli do areálu s nejmodernějším dopravním hřištěm v ČR 

vstoupit zcela bezplatně. A úplně zdarma měli i možnost zapůjčení nejrůznějších dopravních 

prostředků – kola všech velikostí, koloběžky, odstrkávadla, šlapací káry nebo i odstrkávací autíčka. 

Rovněž byla pro všechny návštěvníky nachystána řada vědomostních úkolů s dopravní tématikou. 

Za správné řešení se pak zejména děti mohly těšit na malou odměnu v podobě bezpečnostních 

předmětů či sladkostí. Za celé odpoledne navštívilo akci několik desítek rodin, celkový počet 

návštěvníků akce se vyšplhal na téměř 200 lidí. 
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Středa 20. září a pátek 22. září 2017 

LESNÍ PEDAGOGIKA 

Lázeňské lesy  
Ve středu a v pátek navštívili Lázeňské lesy Karlovy Vary žáci druhého a čtvrtého ročníku ZŠ 

Šmeralova. Lesem je provedla paní Bartůňková za pomoci soutěží a kvízů. I přes nepřízeň počasí si 

společně báječně užili dopoledne v deštivém počasí, což školáčkům vůbec nevadilo, jak byli 

zapáleni do her.  

 

      
 

 

 

SPORTOVÁNÍ POD LAMPOU 

Multifunkční hřiště ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, p. o. 
Hravé sportování pro rodiče a děti se uskutečnilo na multifunkčním hřišti Základní školy Karlovy 

Vary, Konečná 25, p. o. ve středu 20. září. V nejrůznějších disciplínách soutěžily děti se svými 

sourozenci, rodiči i prarodiči. Jezdilo se na koloběžkách, odpaloval se softbalový míček, hrál se 

tenis i florbal a všichni prokázali velkou míru zručnosti, vytrvalosti i statečnosti. Účast 103 dětí plus 

minimálně vždy 1 doprovod ve finále zajistila celkem na 250 účastníků na akci.  
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Pátek 22. září 2017 

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT – MHD PO CELÝ DEN ZDARMA 

Dopravní podnik Karlovy Vary a. s. 
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. již tradičně podpořil kampaň bezplatnou městskou hromadnou 

dopravou po celý tento den.  

 

 
 

 

Statutární město Karlovy Vary tímto děkuje všem subjektům a dobrovolníkům, kteří se 

podíleli na uspořádání letošního ročníku Evropského týdne mobility a Evropského dne bez 

aut, ale i všem návštěvníkům. Těšíme se na další spolupráci u již jedenáctého ročníku. 

 

Partneři kampaně: 

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.  

STUŽ, o. s.  

BAU-STAV a. s. 

Žákovský minipodnik „Rodoklub“ – ZŠ Konečná 

Varyba dětem 
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ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, p. o. 

Diabetik KV, z. ú. - DIAKAR 

Městská policie Karlovy Vary 

Ekologická farma a občanské sdružení Kozodoj 

Fyzioterapie koní, lidí, psů - Jana Röschel 

Asociace záchranný kruh, z. s. 

BESIP 

Media a. s. 

W&P EURONOVA s. r. o. 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 

Spolek sv. Florian 

Chovatelské potřeby Tianero 

 


